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Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet/Lofoten, 
Rapport fra Faglig Forum                                                                        
– kommentarer fra NHO Nordland og  NHO Troms.  
 

Vi viser til brev fra Miljøverndepartementet datert 13. april 2010 med forespørsel om 

kommentarer til det faglige grunnlaget i forbindelse med oppdateringen av 

forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.  

 

Betydelige ressurser er investert for kartlegging av kysten utenfor Nordland og 

Troms med tanke på en helhetlig vurdering av kysten og havområdenes miljøtilstand, 

påvirkning fra fiskeri, skipsfart og petroleum og andre eksterne faktorer. Intensjonen 

med forvaltningsplanen er å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å 

balansere næringsinteresser knyttet til fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet 

innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. 

 

Nordland og Troms representerer naturskjønne områder med betydelig verdiskaping 

knyttet til fiskeri, reiseliv og turisme og har en rekke kompetansemiljø og 

næringslivsklustere med lange tradisjoner, som vi er opptatt av å utvikle videre.  

 

Finanskrisen og den generelle globaliseringen har lagt ytterligere press på mange av 

disse næringer, samtidig som vi ser med bekymring på den økende flyttestrømmen til 

sentrale regionssentre og netto utflytting fra landsdelen som igjen gir stort press på 

bl.a. helse, omsorg og skolesektoren. Dette understøtter behovet for tilgang til og 

utnyttelse av de ressursene som finnes i landsdelen på en bærekraftig god måte, i 

sameksistens med fiskeri, reiseliv og andre næringsinteresser.  

Visuelle hensyn må tas ved bygging av oljeanlegg, kaianlegg og infrastruktur, både 

hva angår plassering i natur/terreng og arkitektonisk uttrykk. 

 

Regjeringens nordområdesatsing har gitt grunn til optimisme og et berettiget håp om 

et styrket grunnlag for næringsutvikling og bedre infrastruktur i hele landsdelen. 

Mulig fremtidig olje og gass aktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi 

betydelige ringvirkninger til hele landsdelen, slik som man har sett i andre områder 

som f.eks. i Midt- Norge. 

 

I Nordland og Troms er det i dag en betydelig leverandørindustri med høy 

kompetanse i forhold til leveranser til olje og gassindustrien. Det vil derfor være helt 

avgjørende at denne industrien og næringsvirksomhetene vi har i dag kan utvikle seg 

videre og sikre arbeidsplasser og framtidig verdiskaping for landsdelen.  
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Hendelsen i Mexicogulfen, hvor 11 mennesker mistet livet og store ukontrollerte 

utslipp har gjort et sterkt inntrykk på alle og skapt. usikkerhet og mange tanker også 

knyttet til olje og gass virksomhet i Norge. Vår myndigheter har gått skrittvis fram, 

stilt strenge sikkerhets- og miljøkrav og skapt betydelige verdier for utvikling av den 

norske velferdsstaten . 

 

Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er et relativt grunt havområde med  

100-300 meters vanndyp og ingen indikasjoner på høye reservoartrykk som i 

Mexicogulfen. Disse kystnære og fiskerike områdene representerer nye utfordringer, 

og oljevernberedskapen må styrkes slik at våre fornybare og verdifulle naturressurser 

ikke går tapt eller forringes og det må sikres en god sameksistens med eksisterende 

næringsaktivitet.  

 

NHO Nordland og NHO Troms krever at regjeringen snarest mulig viderefører 

kunnskapslinjen og kartlegger de sosioøkonomiske effekter knyttet til evt. fremtidig 

olje og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og igangsetter arbeidet 

med en konsekvensutredning iht Petroleumsloven. 

 

En konsekvensutredning vil komplettere forvaltningsplanen og gi et fullverdig 

grunnlag for vurdering av evt. åpning av disse områdene for petroleumsvirksomhet. 

Med tanke på at det tar 10-15 år fra åpning av et område til produksjon er det viktig 

for hele landsdelen at denne prosessen ikke utsettes ytterligere.  

 

Når vi ser de teknologiske kvantesprang som industrien har bidratt til de siste 10-15 

år er vi sikre på at denne teknologiske utviklingen også vil fortsette med uforminsket 

styrke i årene fremover og sikre at evt. ressurser i disse områdene kan utvinnes på en 

enda sikrere og mer miljømessig god måte enn i dag og bidra til opprettholdelse av 

bosetting og meningsfylt arbeid i hele landsdelen.   

  
 

Med vennlig hilsen 

 

NHO Nordland      NHO Troms 

  
Ole H Hjartøy      Arne Eidsmo (s) 
Bedriftsrådgiver NHO Nordland   Regiondirektør NHO Troms 
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